Beste collega’s,
Welkom op de eerste PBS-nieuwbrief . Deze en komende nieuwsbrief vervangen de PBS-info’s van
juni en september omdat de verhouding agenda vs. verplaatsing en tijdsbesteding niet meer positief
uitviel. Wel willen we benadrukken dat het wegvallen van deze contactmomenten niet betekent dat
we ook minder aanspreekbaar zijn. Aarzel niet om het PBS-team te contacteren bij vragen en/of
onduidelijkheden.
PBS-team
Daan heeft een nieuwe uitdaging gevonden en verlaat ons team vanaf september ().
Helpdesk
David neemt vanuit zijn vorige job de ervaring van Open Vlacc invoerder mee en kreeg de
toestemming van Cultuurconnect om van hier uit toegang te verkrijgen tot Open Vlacc. Vanaf nu
worden de vragen t.a.v. Open Vlacc dus niet langer doorgestuurd naar Cultuurconnect maar
rechtstreeks afgehandeld vanuit het PBS-team.
Opkuis PBS-data
Zoals jullie weten zetten we koers naar een eengemaakt bibliotheeksysteem, de timing hiervoor is
nog onbekend maar niettemin weten we dat een goede voorbereiding tijd vergt. Hoe beter we onze
unieke bibliografische data kunnen identificeren en hoe beter de overige bibliografische data zullen
matchen met de EBS-data, hoe preciezer de conversie zal verlopen en hoe minder problemen
achteraf. Hetzelfde kunnen we zeggen over het lenersbestand, het aantal lang in onbruik geraakte
lidmaatschappen houden we best zo klein mogelijk.
Het PBS-team werkt aan een actieplan opkuis. Hierbij is jullie bijdrage onontbeerlijk en we zouden
dan ook willen vragen om het werkdocument opkuisactie door te nemen en de gevraagde acties in te
plannen: http://winob.winob.lcp.be/dashboard/winob%20intranet/pbs---nieuwsbrieven .
Betaalautomaten
Wanneer iets misloopt bij het doorsturen van een betaaltransactie vanuit de betaalautomaat naar
het PBS moet de betaalautomaat deze transacties opnieuw kunnen doorsturen. Als dat niet gebeurt
wordt de betaling niet verwerkt in Vubis. Mocht je merken dat het vaak voorkomt dat betalingen
niet verwerkt worden in Vubis terwijl ze wel afgehandeld werden aan de automaat, neem dan
contact op met niki.priem@west-vlaanderen.be (meegeven: leverancier en contactpersoon). Dan
gaan we na of de sip2-implementatie in deze optimaal benut wordt.
Blijf op de hoogte
De PBS-omgeving is op heden een stuk uitgebreider dan enkel het provinciale bibliotheeksysteem.
Het PBS-team maakt deel uit van de projectwerking rond bibliotheekportalen inclusief vervolgtraject,
en het eengemaakt bibliotheeksysteem maar qua communicatie zijn wij van mening dat het geen zin
heeft om de bestaande informatiestromen te verdubbelen. Gelieve jullie dus ook op de hoogte te
houden (mocht dat nog niet het geval zijn) a.d.h.v. de beschikbare nieuwsbrieven van
Cultuurconnect. Via onderstaande links kunnen jullie de inschrijfformulieren vinden:
http://www.cultuurconnect.be/diensten/bibliotheekportalen
http://www.cultuurconnect.be/diensten/bibliotheekportalen/bibliotheekportalen-30
http://www.cultuurconnect.be/diensten/eengemaakt-bibliotheeksysteem

